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El muntatge La pell eixorca, que
s'estrenarà en el marc del Festival
Castell de Peralada, utilitza textos
de les obres La pell de Brau de Sal-
vador Espriu i de The Waste Land
de T.S. Eliot per reflexionar sobre
la guerra, però també sobre la re-
conciliació, la llibertat i la pàtria. 

El muntatge, on conviuen poe-
sia i teatre, és una coproducció de
l'Ajuntament de Figueres i el Con-
sorci Transversal Xarxa d'Activitats
Culturals. És el primer cop que el
consistori produeix una obra. El
muntatge s'inclou també dins els
actes de l'Any Espriu. 

La pell eixorca s'estrenarà el 27
de juliol al Teatre El Jardí de Fi-
gueres i ja hi ha posades les en-
trades a la venda. L’obra és una re-

flexió basada en els textos La Pell
de Brau de Salvador Espriu i La Ter-
ra Eixorca, una adaptació d'Agus-
tí Bartra de The Waste Land de T.
S. Eliot. L'obra, que dirigeix Fran-
cesc Cerro-Ferran, és un exercici
multidisciplinar on el teatre i la
poesia convergeixen amb l'audio-
visual.

«No fem cap interpretació dels
textos, a partir d'ells fem una re-
flexió», va declarar ahir Cerro-
Ferran. Segons el director, davant
la destrucció, tant Espriu com
Eliot van proposar com a única so-
lució el diàleg. Per això, l'obra re-
presenta un diàleg entre Tirèsies
(interpretat per l'actriu Txe Arana)
i el brau (Sepharad).

El drama s'emmarca en la bar-
bàrie de la guerra i l'obsessió pel

poder, des d'on el muntatge refle-
xiona sobre la decadència dels
valors humans. El text de l'obra
apel·la a la fe, la comunicació o l'es-
perança per arribar a la llibertat i
la reconciliació. La idiolatria dels
dictadors i l'holocaust estan pre-
sents en el muntatge, així com
també hi estan en els textos de re-
ferència d'Espriu i Eliot.

A banda de l'estrena a Figueres,
els impulsors del muntatge confien

que pugui fer gira a d'altres loca-
litats.

L'alcaldessa de Figueres, Marta
Felip, va subratllar que el paper de
l'administració en moments de
mancança de recursos econòmics
és molt important. Per això, va
justificar que el consistori com-
plementi l'exhibició i difusió tea-
tral amb la producció d'obres. Fe-
lip va remarcar que és un punt
d'inflexió i que «ajuda que Figue-

res sigui una ciutat de teatre».
El muntatge teatral també s'em-

marca dins de programa de la 27a
edició del Festival Castell de Pe-
ralada 2013. El director del festival,
Oriol Aguilar, va explicar que «el
festival ha esdevingut un patri-
moni col·lectiu», motiu pel qual
han decidit sortir de Peralada i pro-
gramar aquesta obra al Teatre Jar-
dí de Figueres. El drama està inclòs
en el cicle Paral·lels del festival.
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«La pell eixorca»
reflexiona sobre la
guerra a partir de
textos d’Espriu i Eliot

L’obra s’estrenarà a Figueres i també es
podrà veure al Festival Castell de Peralada


Oriol Aguilar, Txe Arana, Salvador Torres,  Marta Felip i Francesc Cerro-Ferra. 
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Cues virtuals per trobar entrada
pel concert del Camp Nou

La venda d'entrades pel Concert
per la Llibertat del proper 29 de
juny al Camp Nou va començar
ahir a la tarda amb la formació de
cues de més de tres hores per ad-
quirir-ne, per causa de l’alta de-
manda. En total, s'han posat a la
venda a través del web concert-
perlallibertat.cat, Atrapalo i Te-
lentrada més de 70.000 entrades a
preus entre els 12 i els 150 euros. 

Més de seixanta artistes parti-
ciparan a l'acte, entre els que des-
taquen el retorn de Lluís Llach als
escenaris, acompanyat de noms
com els d'Andreu Rifé, Eléctrica
Dharma, Gossos, Fermín Mugu-
ruza, Peret, Maria del Mar Bonet,
Marina Rossell, Miquel Gil, Paco
Ibàñez, Pastora, Pascal Comelade,
Pedro Guerra, Quico Pi de la Ser-
ra, Sopa de Cabra, l'Orfeó Català o
l'OBC.
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La companyia de dansa Mal
Pelo presentarà, entre avui i el
pròxim 9 de juny, l'espectacle
Bach, en el qual la música del
compositor alemany és central,
al Theatre des Abbesses-Theatre de
la Ville, de París, segons un co-
municat fet públic ahir. 

El grup, creat el 1989 per Pep Ra-
mis i María Muñoz, i instal·lat la
Celrà, mostrarà a la sala francesa
un espectacle creat entre els anys
2004 i 2005, produït pel Teatre
Lliure i el Teatro Real, i que ja ha
viatjat per diversos països de tot el
món, amb gires per Europa, Estats

Units, Orient Mitjà i Sud-amèrica.
La companyia considera «una

oportunitat poder formar part de
la programació d'un dels centres
més importants de l'escena euro-
pea». 

També els integrants de la com-
panyia entenen que es tracta «de
la culminació d'un període de
més de vuit anys en el qual s'han
realitzat més de 80 representa-
cions de l'espectacle».

Abans d'arribar a París, entre el
27 de maig i l'1 de juny, s'ha re-
alitzat un documental sobre el
treball de moviment de María Mu-
ñoz per a aquest muntatge.
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La companyia de dansa Mal
Pelo presenta «Bach» al
Theatre de la Ville de París


